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I  Đ T VẤN ĐỀ 

Thực hiện theo kế hoạch năm học của nhà trường và của tổ Toán – Tin trong năm học 

2017–2018. 

Nhằm tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, 

sáng tạo của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức kĩ năng vào giải 

quyết các vấn đề thực tiễn.  

Tiếp tục thực hiện theo tinh thần công văn số 5555/BGDĐT – GDTrH ngày 08/10/2014 

của Bộ GDĐT về tổ chức thực hiện chuyên đề, tổ chức dạy thể nghiệm, phân tích rút kinh 

nghiệm, thực hiện nâng cao hiệu quả sinh hoạt của tổ chuyên môn dựa trên “Nghiên cứu bài 

học” và đánh giá giờ dạy của giáo viên.  

Thực hiện dạy học theo mô hình “Trường học mới”. Nhằm giúp học sinh thực hiện tốt các 

hoạt động trong tài liệu hướng dẫn học, đồng thời giúp giáo viên vận dụng tốt hơn các 

phương pháp dạy học theo mô hình “trường học mới”. Trên cơ sở thực hiện sách giáo khoa 

theo môn hình trường học mới với môn toán học lớp 8. Tổ Toán – Tin thực hiện chuyên đề 

“Vận dụng phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới và một số kĩ thuật dạy học 

tích cực để tổ chức hiệu quả các hoạt động học đối với môn toán học lớp 8”. 

1  Cơ sở lí luận 

Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 và Nghị quyết Quốc hội số 

88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 đã xác định “Đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng: 

Phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng 

tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kĩ năng hợp tác, làm việc theo nhóm và 

khả năng tư duy độc lập; đa dạng hóa hình thức tổ chức học tập;...” 

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011–2020 ban hành kèm theo Quyết định 

711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ: "Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy 

học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ 

động, sáng tạo và năng lực tự học của người học". 

Mục đích của việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông là thay đổi lối dạy 

học truyền thụ một chiều sang dạy học theo “Phương pháp dạy học tích cực” (PPDHTC) với 

các kỹ thuật dạy, học tích cực nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, 

sáng tạo, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, tinh thần hợp tác, kĩ năng vận dụng kiến 

thức vào những tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn; tạo niềm tin, niềm vui, 

hứng thú trong học tập. Làm cho “Học” là quá trình kiến tạo; học sinh tìm tòi, khám phá, phát 

hiện, luyện tập, khai thác và xử lí thông tin, tự hình thành tri thức, có năng lực và phẩm chất 

của con người mới tự tin, năng động, sáng tạo trong cuộc sống. Tổ chức hoạt động nhận thức 

cho học sinh, dạy học sinh cách tìm ra chân lí. Chú trọng hình thành các năng lực (tự học, 

sáng tạo, hợp tác) dạy phương pháp và kĩ thuật lao động khoa học, dạy cách học. Học để đáp 

ứng những yêu cầu của cuộc sống hiện tại và tương lai. Những điều đã học cần thiết, bổ ích 

cho bản thân học sinh và cho sự phát triển xã hội. 

Đổi mới đồng bộ môi trường, nội dung, phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh 

giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 

Không chờ tới khi có chương trình, sách giáo khoa mới mà phải tiến hành đổi mới ngay 

khi vẫn đang thực hiện chương trình, sách giáo khoa hiện hành. 

2  Cơ sở thực tiễn 
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Đối với mỗi bài học theo mô hình trường học mới, TLHDH hướng dẫn HS tự học theo 

một phương pháp chủ đạo, mang các dấu hiệu của PPDH tích cực. TLHDH không cung cấp 

sẵn kiến thức mà hướng dẫn các hoạt động học tập tích cực để tìm tòi kiến thức. HS chủ động 

học cá nhân và học tương tác với bạn theo hướng dẫn của TLHDH, dưới sự theo dõi, chỉ đạo 

và hỗ trợ và kiểm soát kết quả của GV đứng lớp. Theo đó, HS được học với 2 người thầy là 

GV trên lớp và tác giả của TLHDH. Cùng với TLHDH, HS và GV cũng được khuyến khích 

sử dụng các tư liệu (phương tiện) dạy học khác như: sách tham khảo, đồ dùng dạy học, 

internet…  

Hiện nay đa phần giáo viên môn toán chúng ta đã và đang sử dụng các phương pháp dạy 

học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạp của học sinh như “phương pháp nêu vấn đề”, 

“phương pháp vấn đáp”, “luyện tập thực hành”, … những phương pháp ấy cũng đã có không 

ít ưu điểm, và cơ bản đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; song về hiện 

tại, các phương pháp ấy lại chưa thật sự đáp ứng nhiều phong cách học khác nhau của những 

học sinh khác nhau trong một lớp học. 

a) Thuận lợi 

- Đa số giáo viên trong tổ có nhận thức đúng đắn về đổi mới PPDH. Nhiều GV đã xác định 

rõ sự cần thiết và có mong muốn thực hiện đổi mới đồng bộ PPDH. 

     - Nhiều GV đã vận dụng được các PPDH, tích cực trong dạy học; kĩ năng sử dụng TBDH 

và ứng dụng CNTT trong tổ chức hoạt động dạy học được nâng cao. 

 - CSVC phục vụ đổi mới PPDH, KTĐG đã được chú trọng, từng bước cải thiện điều kiện 

dạy học ở các trường trung học, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đổi mới PPDH, KTĐG. 

- Giáo viên đã được dạy học theo mô hình trường học mới từ năm học 2015 – 2016 cho 

đến nay. 

-  Đa số học sinh ngoan và tích cực trong học tập. 

b) Khó khăn 

Một số giáo viên còn ngại đổi mới, vận còn lạm dụng nhiều về phương pháp truyền thống 

trong dạy học theo mô hình trường học mới. 

Sách giáo khoa theo mô hình trường học mới cũng có một số thay đổi về thứ tự bài học, 

nội dụng kiến thức trong một số bài được gộp lại từ một số bài học theo chương trình sách 

giáo khoa hiện hành. 

Năng lực tự học, nhận thức của một vài học sinh còn chậm. 
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II. NỘI DUNG 

1  Một số thay đổi trong sách giáo khoa theo mô hình trường học mới môn toán 8  

1 1  Đại số: 

Có nhiều bài học, tác giả gộp 2 bài trong sách giáo khoa hiện hành thành một bài trong 

sách giáo khoa mô hình trường học mới: 

§6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung và dùng hẳng 

đẳng thức ( gộp 2 bài). 

§7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử và phối hợp nhiều 

phương pháp. 

§8.  Chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức (gộp 2 bài). 

§3. Phương trình đưa được về dạng phương trình bậc nhất ( gộp bài 3, 4 và 5). 

1 2  Hình học 

Nhiều bài học được đảo vị trí và thứ tự theo PPCT so với sách giáo khoa hiện hành: 

§1. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước (Ở bài 10). 

§2. Đường trung bình của tam giác ( bài 5). 

( Bỏ bài đường trung bình của hình thang, trong TLHDH đường trung bình của hình thang 

chỉ mang tính chất giới thiệu qua một bài tập nhỏ). 

§3. Tứ giác. 

§4. Hình có trục đối xứng. 

§5. Hình có tâm đối xứng. 

§6. Hình thang ( gộp hình thang và hình thang cân). 

§8. Hình bình hành – Hình chữ nhật ( gộp 2 bài). 

§10. Hình thoi – Hình vuông ( gộp 2 bài). 

§1. Diện tích hình chữ nhật - Diện tích hình vuông 

§2. Diện tích tam giác 

§3. Diện tích hình thang - Diện tích hình bình hành  

§4. Diện tích hình thoi 

§5. Diện tích đa giác - Ứng dụng 

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông được gộp trong bài các trường hợp đồng 

dạng của hai tam giác. 

Gộp nhiều bài trong chương 4 lại thành 1 bài ( 3 bài): §5. Đa giác đều. Hình chóp đều và 

hình chóp cụt đều. Diện tích xung quanh của hình chóp. 

1 3  Những thuận lợi và khó khăn 

a) Thuận lợi: 

Cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo cho dạy và học. 

Đa số học sinh ngoan, tích cực, thực hiện khá tốt yêu cầu của giáo viên. 

http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4634
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Sĩ số học sinh trên lớp khá phù hợp ( 24 – 26) học sinh. 

Giáo viên được phân công dạy theo mô hình “trường học mới” đa số đã có tuổi nghề trên 

10 năm. 

b) Khó khăn 

Nội dung kiến thức trong bài gộp lại nên bố cục trình bày và cách thức tiếp cận kiến thức, 

luyện tập, củng cố kiến thức cũng phải thay đổi theo. 

Trình tự bài học thay đổi nên cách vận dụng kiến thức thức kĩ năng để chứng minh các 

đơn vị kiến thức trong bài học cũng thay đổi theo. 

Giáo viên mất nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu, tìm hiều nội dụng bài học, cách xây 

dựng KHBH và thực hiện tiến trình sao cho hợp lí để đảm bảo thời gian theo phân phối kiến 

thức trong bài học. 

Nhiều bài học tác giả viết còn giàn trải, học sinh chỉ thực hiện hoạt động đọc và tìm hiểu, 

không đủ thời gian trình bày và thực hành. 

Một số kiến thức cơ bản trong chuẩn kiến thức kĩ năng bị “lãng quên”; VD như “ đường 

trung bình của hình thang”, tính chất “đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác 

vuông”, có nội dung kiến thức trong chuẩn kiến thức kĩ năng không yêu cầu dạy nhưng trong 

tài liệu vẫn viết và PPCT dự thảo vẫn phân bổ thời gian thực hiện.   

2  Phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới  

2 1 Hoạt động khởi động 

Mục đích của hoạt động khởi động là gợi sự tò mò cho học sinh khi tìm hiểu yêu cầu của 

bài tập đề ra trong hoạt động khởi động, để học sinh thấy mình còn thiếu kiến thức.  

Nội dung của hoạt động khởi động là: Đưa ra cho học sinh những tình huống có vấn đề để 

học sinh vận dụng những kiến thức đã học, đã biết để học sinh giải thích, trao đổi, đánh giá. 

Các bước tổ chức một hoạt động học có trình tự là: Chuyển giao nhiệm vụ - Hoạt động tự 

chủ - Báo cáo, thảo luận - Kết luận, nhận định. 

Kết thúc hoạt động này, giáo viên không chốt về nội dung kiến thức mà chỉ giúp học sinh 

phát biểu được vấn đề để học sinh chuyển sang các hoạt động tiếp theo nhằm bổ sung những 

kiến thức, kĩ năng mới, qua đó tiếp tục hoàn thiện câu trả lời hoặc giải quyết được vấn đề.  

2 2 Hoạt động hình thành kiến thức 

Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức, kỹ năng mới và 

đưa các kiến thức, kỹ năng mới vào hệ thống kiến thức, kỹ năng của bản thân. Giáo viên giúp 

học sinh xây dựng được những kiến thức mới thông qua các hoạt động khác nhau như: nghiên 

cứu tài liệu; tiến hành thí nghiệm, thực hành; hoạt động trải nghiệm sáng tạo...  

Nội dung của hoạt động hình thành kiến thức là giáo viên giúp học sinh hiểu các nội dung 

kiến thức trình bày trong phần này. 

Trong hoạt động hình thành kiến thức, giáo viên nên quan sát, khuyến khích học sinh tự 

tìm hiểu và tham khảo ví dụ trong phần này và gợi ý khi cần thiết; giáo viên không nên lần 

lượt giúp từng học sinh ghi bài. 

Giáo viên thực hiện nhận xét, đánh giá tinh thần học tập của các cá nhân (nhóm) và đưa ra 

nhận xét chính xác về nội dung kiến thức trong phần này. 
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Kết thúc hoạt động này, trên cơ sở kết quả hoạt động học của học sinh thể hiện ở các sản 

phẩm học tập mà học sinh hoàn thành, giáo viên cần chốt kiến thức mới để học sinh chính 

thức ghi nhận và vận dụng.  

 2 3 Hoạt động luyện tập 

Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh củng cố, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng vừa 

lĩnh hội được. Trong hoạt động này, học sinh được yêu cầu áp dụng trực tiếp kiến thức đã học 

vào giải quyết các câu hỏi/ bài tập/ tình huống/ vấn đề trong học tập.  

Nội dung của hoạt động luyện tập là củng cố kĩ năng sử dụng các kiến thức vào giải quyết 

các bài tập. 

Sản phẩm của học sinh trong hoạt động này là phải tự hoàn thành các bài tập của hoạt 

động luyện tập vào vở. 

Kết thúc hoạt động này, nếu cần, giáo viên có thể lựa chọn những vấn đề cơ bản về 

phương pháp, cách thức giải quyết các câu hỏi/ bài tập/ tình huống/ vấn đề để học sinh ghi 

nhận và vận dụng, trước hết là vận dụng để hoàn chỉnh câu trả lời/ giải quyết vấn đề đặt ra 

trong "Hoạt động khởi động".  

2 4 Hoạt động vận dụng 

Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã học 

để phát hiện và giải quyết các tình huống/vấn đề trong cuộc sống ở gia đình, địa phương. 

Giáo viên cần gợi ý học sinh về những hoạt động, sự hiện, hiện tượng cần quan sát trong cuộc 

sống hàng ngày, mô tả yêu cầu về sản phẩm mà học sinh cần hoàn thành để học sinh quan 

tâm thực hiện.  

Hoạt động này không cần tổ chức ở trên lớp và không đòi hỏi tất cả học sinh phải tham 

gia. Tuy nhiên, giáo viên cần quan tâm, động viên để có thể thu hút nhiều học sinh tham gia 

một cách tự nguyện; khuyến khích những học sinh có sản phẩm chia sẻ với các bạn trong lớp.  

Giáo viên tổ chức hoạt động vận dụng bằng cách giao nhiệm vụ, nêu rõ yêu cầu về sản 

phẩm học tập. 

Giáo viên khuyến khích và hỗ trợ học sinh tự nguyện tham gia hoạt động này. 

2 5  Hoạt động "Tìm tòi mở rộng"  

Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh không bao giờ dừng lại với những gì đã học 

và hiểu rằng ngoài những kiến thức được học trong nhà trường còn rất nhiều điều có thể và 

cần phải tiếp tục học, ham mê học tập suốt đời. Giáo viên cần khuyến khích học sinh tiếp tục 

tìm tòi và mở rộng kiến thức ngoài lớp học. Học sinh tự đặt ra các tình huống có vấn đề nảy 

sinh từ nội dung bài học, từ thực tiễn cuộc sống, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để 

giải quyết bằng những cách khác nhau.  

Cũng như "Hoạt động vận dụng", hoạt động này không cần tổ chức ở trên lớp và không 

đòi hỏi tất cả học sinh phải tham gia. Tuy nhiên, giáo viên cần quan tâm, động viên để có thể 

thu hút nhiều học sinh tham gia một cách tự nguyện; khuyến khích những học sinh có sản 

phẩm chia sẻ với các bạn trong lớp.  

3  Một số lưu ý đối với giáo viên khi dạy học theo mô hình “trường học mới”  

Việc lựa chọn hình thức làm việc cá nhân, cặp đôi, nhóm hay cả lớp phụ thuộc vào yêu 

cầu của các loại hình hoạt động và luyện tập. Tài liệu Hướng dẫn học chỉ là một gợi ý cho 
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việc tổ chức các hình thức hợp tác này, giáo viên cần lưu ý không phải luôn tuân theo một 

cách máy móc thiết kế có sẵn của tài liệu. Tùy vào đặc điểm chung của học sinh và ý tưởng 

dạy học, giáo viên có sự thay đổi, điều chỉnh một cách linh hoạt song vẫn phải phù hợp 

với mục tiêu bài học, đảm bảo tính hiệu quả và tạo hứng thú cho học sinh.  

Việc chia nhóm phải linh hoạt, tùy theo nội dung bài học, điều kiện lớp học và cơ sở vật 

chất, đảm bảo tất cả học sinh được hoạt động học tích cực, tự lực, hiệu quả; không nhất thiết 

phải chia nhóm ở tất cả các bài học.  

Trong trường hợp phòng học không đủ diện tích để bố trí cho học sinh ngồi học theo 

nhóm, có thể bố trí học sinh ngồi như lớp học truyền thống để thực hiện các bài học theo 

phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực với các hình thức hoạt động học cá nhân. 

Khi nghiên cứu TLHDH và thiết kế kế hoạch bài học, giáo viên cần trả lời được các câu 

hỏi sau: 

- Tình huống/ câu hỏi mở đầu của Bài học minh họa nhằm huy động kiến thức/ kĩ năng/ 

kinh nghiệm sẵn có nào của học sinh? (Học sinh đã học kiến thức/kĩ năng đó khi nào?). 

- Vận dụng kiến thức/ kĩ năng/ kinh nghiệm đã có đó thì học sinh có thể trả lời câu hỏi/ 

thực hiện “lệnh” đã nêu đến mức độ nào? Dự kiến các câu trả lời/ sản phẩm học tập mà học 

sinh có thể hoàn thành. 

- Để hoàn thiện câu trả lời/ sản phẩm học tập nói trên, học sinh cần vận dụng kiến thức/ kĩ 

năng mới nào sẽ học ở phần tiếp theo: Hình thành kiến thức? 

- Kiến thức mới mà học sinh phải thu nhận được của bài học là gì? Học sinh sẽ thu nhận 

kiến thức đó bằng cách nào? Cụ thể là học sinh phải thực hiện các hành động (đọc/ nghe/ 

nhìn/ làm) gì? Qua hành động (đọc/ nghe/ nhìn/ làm), học sinh thu được kiến thức gì? Kiến 

thức đó giúp cho việc hoàn thiện câu trả lời/ sản phẩm học tập ở tình huống xuất phát như thế 

nào? 

- Nếu có lệnh/ câu hỏi trong phần Hình thành kiến thức thì cần làm rõ: 

     + Lệnh/ câu hỏi đó có liên hệ thế nào với lệnh/ câu hỏi ở tình huống xuất phát? 

     + Câu trả lời/ sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành là gì? 

     + Học sinh sử dụng kiến thức gì để trả lời câu hỏi/ thực hiện lệnh đó? 

- Mục đích của mỗi câu hỏi/ bài tập luyện tập trong bài học là gì? Cụ thể là câu hỏi/ bài 

tập đó nhằm hình thành/phát triển kĩ năng gì? 

- Nếu có nhiều hơn 01 câu hỏi/ bài tập cho việc hình thành/ phát triển 01 kĩ năng nào đó 

thì giải thích tại sao? 

- Học sinh được yêu cầu vận dụng kiến thức vào giải quyết một điều gì trong cuộc sống? 

Cần thay đổi gì trong hành vi, thái độ của bản thân học sinh? Đề xuất với gia đình, bạn bè… 

thực hiện điều gì trong học tập/ cuộc sống? 

- Học sinh được yêu cầu đào sâu/mở rộng thêm gì về những kiến thức có liên quan đến bài 

học? Lịch sử hình thành kiến thức? Thông tin về các nhà khoa học phát minh ra kiến thức? 

Những ứng dụng của kiến thức trong đời sống, kĩ thuật? 

- Học sinh cần trình bày/ báo cáo/ chia sẻ các kết quả hoạt động nói trên như thế nào? 

Dưới hình thức nào? 
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4  Một số vấn đề về phương pháp dạy học tích cực và kĩ thuật dạy học tích cực 

4 1  Phương pháp dạy học tích cực 

Phương pháp dạy học tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận 

thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không 

phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy, tuy nhiên để dạy học theo 

phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động. 

Phương pháp dạy học tích cực nhấn mạnh việc lấy hoạt động học làm trung tâm của quá trình 

dạy học, nghĩa là nhấn mạnh hoạt động học và vai trò của học sinh trong quá trình dạy học, 

khác với cách tiếp cận truyền thống lâu nay là nhấn mạnh hoạt động dạy và vai trò của giáo 

viên.  

Trong dạy học tích cực, giáo viên không còn đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt 

kiến thức, giáo viên trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc 

theo nhóm nhỏ để học sinh tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu 

kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. Trên lớp, học sinh hoạt động là 

chính, giáo viên có vẻ "nhàn" hơn nhưng trước đó, khi soạn giáo án, giáo viên đã phải đầu tư 

công sức, thời gian rất nhiều so với kiểu dạy và học thụ động mới có thể thực hiện bài lên lớp 

với vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài trong các hoạt động tìm tòi 

hào hứng, tranh luận sôi nổi của học sinh. Giáo viên phải có trình độ chuyên môn sâu rộng, có 

trình độ sư phạm lành nghề mới có thể tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học sinh mà 

nhiều khi diễn biến ngoài tầm dự kiến của giáo viên. 

4.2. Về kĩ thuật tổ chức hoạt động học của học sinh 

Theo quan điểm dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh, quá trình dạy - học bao 

gồm một hệ thống các hành động có mục đích của giáo viên tổ chức hoạt động trí óc và tay 

chân của học sinh, đảm bảo cho học sinh chiếm lĩnh được nội dung dạy học, đạt được mục 

tiêu xác định. Trong quá trình dạy học, giáo viên tổ chức định hướng hành động chiếm lĩnh tri 

thức của học sinh phỏng theo tiến trình của chu trình sáng tạo khoa học. Như vậy, chúng ta có 

thể hình dung diễn biến của hoạt động dạy học như sau: 

 - Giáo viên tổ chức tình huống, giao nhiệm vụ cho học sinh. Học sinh hăng hái đảm nhận 

nhiệm vụ, gặp khó khăn, nảy sinh vấn đề cần tìm tòi giải quyết. Dưới sự chỉ đạo của giáo 

viên, vấn đề được diễn đạt chính xác hóa, phù hợp với mục tiêu dạy học và các nội dung cụ 

thể đã xác định. 

 - Học sinh tự chủ tìm tòi giải quyết vấn đề đặt ra. Với sự theo dõi, định hướng, giúp đỡ 

của giáo viên, hoạt động học của học sinh diễn ra theo một tiến trình hợp lí, phù hợp với 

những đòi hỏi phương pháp luận. 

 - Giáo viên chỉ đạo sự trao đổi, tranh luận của học sinh, bổ sung, tổng kết, khái quát hóa, 

thể chế hóa tri thức, kiểm tra kết quả học phù hợp với mục tiêu dạy học các nội dung cụ thể 

đã xác định. 

 Tổ chức tiến trình dạy học như vậy, lớp học có thể được chia thành từng nhóm nhỏ. Tùy 

mục đích, yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hay có chủ định, 

được duy trì ổn định hay thay đổi trong từng phần của tiết học, được giao cùng một nhiệm vụ 

hay những nhiệm vụ khác nhau. Trong nhóm nhỏ, mỗi thành viên đều phải làm việc tích cực, 

không thể ỷ lại vào một vài người hiểu biết và năng động hơn. Các thành viên trong nhóm 

giúp đỡ nhau tìm hiểu vấn đề nêu ra trong không khí thi đua với các nhóm khác. Kết quả làm 

việc của mỗi nhóm sẽ đóng góp vào kết quả học tập chung của cả lớp. Các kĩ thuật dạy học 
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tích cực như sẽ được sử dụng trong tốt chức hoạt động nhóm trên lớp để thực hiện các nhiệm 

vụ nhỏ nhằm đạt mục tiêu dạy học. 

 Như vậy, mỗi bài học bao gồm các hoạt động học theo tiến trình sư phạm của phương 

pháp dạy học tích cực được sử dụng. Mỗi hoạt động học có thể sử dụng một kĩ thuật dạy học 

tích cực nào đó để tổ chức nhưng đều được thực hiện theo các bước như sau:  

 (1) Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với khả năng của 

học sinh, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm 

vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng thú nhận thức của học 

sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. 

 (2) Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện 

nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ phù 

hợp, hiệu quả; không có học sinh bị "bỏ quên". 

 (3) Báo cáo kết quả và thảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học tập và kĩ 

thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nhau 

về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lí. 

 (4) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm 

vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý 

kiến thảo luận của học sinh; chính xác hóa các kiến thức mà học sinh đã học được thông qua 

hoạt động. 

 4 3 Một số kĩ thuật dạy học tích cực 

 Hiện tại đã có rất nhiều kĩ thuật dạy học tích cực được áp dụng trong dạy học môn Toán 

như: “Kĩ thuật dạy học theo góc”; kĩ thuật “Khăn trải bàn”; “Các mảnh ghép”; “sơ đồ  KWL 

và bản đồ tư duy”, “Động não”; “Kỹ thuật XYZ”; “ bể cá”; “ ổ bi”; “ tia chớp”; “ 3 lẩn 3”… 

 Năm học 2011 – 2012 tổ Toán - Tin  trường THCS Tân Hội cũng đã tổ chức một chuyên 

đề cấp huyện về vận dụng “sơ đồ tư duy trong dạy học”; năm học 2015 – 2016 cũng thực hiện 

một chuyên đề cấp huyện về “dạy học theo góc và kĩ thuật mảnh ghép” trong dạy học môn 

toán lớp 9. Từ đó cho đến nay thì các kĩ thuật như “khăn trải bàn”, “ động não” … cũng được 

các giáo viên trong tổ vận dụng trong quá trình dạy học môn toán đối với chương trình hiện 

hành. 

Đối với mô hình “trường học mới” thì cách thức tổ chức các hoạt động học của học sinh 

cơ bản thực hiện theo phụ lục kèm theo Công văn số 6359/BGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 12 

năm 2015 về “Nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động học của học sinh theo mô 

hình trường học mới cấp trung học cơ sở ”. Do vậy mà phương pháp dạy học cũng cơ bản 

được thay đổi cho phù hợp với các hoạt động học của học sinh. Tuy nhiện trong quá trình dạy 

học giáo viên vẫn chủ động phận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực nói trên với môn 

toán. Ví dụ như sử dụng “ sơ đồ tư duy” để chốt, tổng hợp kiến thức, kĩ thuật khăn trải bài để 

hoạt động nhóm tích cực và hiệu quả hơn, “ kĩ thuật động não” để tăng cường tính độc lập, tự 

chủ và sáng tạo của học sinh. Về cơ bản thì TLHDH viết theo hương phát huy tính tự học của 

học sinh, tăng cường tính hợp tác nên rất phù hợp cho việc vận dụng các kĩ thuật dạy học tích 

cực nói trên vào dạy học. Để vận dụng có hiệu quả các kĩ thuật dạy học có hiệu quả thì giáo 

viên cần bố trí thời gian tư vấn cho học sinh biết về nội dung của các kĩ thuật đó là gì?, tiến 

hành như thề nào? … (Bạn đọc có thể tham khảo thêm về các kĩ thuật dạy học tích cực ở phần 

phụ lục). 
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III  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với tổ chuyên môn 

 - Trên cơ sở khung PPCT của BGD & ĐT, bổ sung thêm các tiết dạy dự phòng cho những 

bài học “cần thiết”, cho các tiết kiểm tra giữa kì, học kì; thống nhất trong tổ và trình BGH phê 

duyệt để thực hiện trong năm học. 

 - Hàng tháng tổ chức họp riêng các nhóm giáo viên dạy theo mô hình “trường học mới”, 

nhất là với khối lớp 8 để kịp thời điều chỉnh PPCT sao cho phù hợp với bài học, kịp thời tháo 

gỡ những khó khăn mà học sinh và giáo viên khi thực hiện các hoạt động dạy và hoạt động 

học sẽ vấp phải. 

 - Thống nhất dạy theo thứ tự bài học mà tác giả đã viết trong TLHDH và trong phân phối 

chương trình của Bộ, chỉ thay đổi về thêm thời lượng thời gian cho bài học. 

 - Giải quyết kịp thời một số khó khăn vướng mắc mà những vấn đề thực tế về trình tự 

trình bày kiến thức trong TLHDH so với chương trình SGK hiện hành. 

 - Bám chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo dạy đúng, đủ các kiến thức theo yêu cầu của 

chương trình SGK hiện hành. 

 - Thực hiện chốt kiến thức trong mỗi bài học nhằm đáp ứng mục tiêu của bài học và của 

chuẩn kiến thức kĩ năng. 

 - Chú trọng rèn kĩ năng thực hành, kĩ năng vận cụng kiến thức và kĩ năng trình bày cho 

học sinh khi giải các bài tật, đặc biệt là các bài tập về chứng minh trong hình học. 

2  Đối với giáo viên 

- Nghiên cứu kĩ tài liệu hướng dẫn học môn toán theo khối lớp mình đảm nhiệm để nắm 

bắt và hiểu nội dung, ý đồ của tác giả muốn truyền tải kiến thức đến học sinh. 

- Tự thực hành theo các hoạt động trong tài liệu hướng dẫn học. 

- Dự kiến các tình huống, khó khăn mà học sinh sẽ gặp phải để từ đó xây dựng một số 

câu hỏi, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn để giúp học sinh thực hiện được các mục 

tiêu của bài học. 

- Lựa chọn phương thức hoạt động phù hợp cho các hoạt động học của học sinh. 

- Dạy học bám vào mục tiêu của bài học và chuẩn kiến thức kĩ năng theo chương trình 

hiện hành, theo nội dung đã thống nhất trong tổ chuyên môn. 

- Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản của BGD, của Sở GD & ĐT Lâm Đồng về 

tổ chức thực hiện và dạy học theo mô hình trường học mới để nắm bắt tinh thần chỉ đạo của 

ngành và định hương đổi mới. 

- Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học để hệ thống hóa, chốt những kiến thức cơ bản cho 

học sinh khi cần thiết. 

- Vận dung một cách phù hợp các kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn toán để 

tăng cường phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. 

- Chú trọng đến các câu hỏi nhằm phát huy năng lực của học sinh. 

- Tăng cường thời gian thực hành cho học sinh, khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh 

có cơ hội trao đổi, thảo luận, đảm bảo kế học mà giáo viên đã đề ra trong một tiết học. 
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3  Đối với học sinh 

- Nghiên cứu trước bài học để hiểu biết một số nội dung kiến thức của bài học. 

- Tích cực trong giờ học, chú ý thực hiện các yêu cầu của giáo viên. 

- Tăng cường học tập qua nhiều kênh khác nhau như tự học, học bạn, tìm kiếm thông tin 

trên internet,... 
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4  Kế hoạch bài học thể nghiệm   

Tuần ..:     

Tiết ..                            BÀI … 

 

I  CHUẨN BỊ: 

II  MỤC TIÊU BÀI HỌC 

III  TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 

1  Ổn định lớp 

2  Kế hoạch tổ chức các hoạt động học 

Hoạt của học sinh Hoạt động của giáo viên 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

 

 

C  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

D  HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

E  HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RÔNG 

KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG 

GV cho học sinh tự đánh giá bài học 

+ Mức độ tích cực của các học sinh trong lớp. 

+ Hiệu quả của việc thực hiện các hoạt động mà giáo viên giao cho. 

+ Tương tác giữa học sinh và giáo viên. 

Gv nhận xét đánh giá các hoạt động về phong cách học của học sinh, hiệu quả thực hành 

của học sinh trong các hoạt động, học sinh cần rút kinh nghiệm gì? 

Gv dặn dò công việc về nhà 

Về xem lại, đọc lại và ghi nhớ lại các kiến thức cơ bản trong bài như …  

Tiết sau … 

 

Ngày soạn: 20/03/2018 

Ngày dạy: 23/03/2018 
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IV  KẾT LUẬN 

Về cơ bản thì tài liệu hướng dẫn học với môn toán học lớp 8 theo mô hình trường học mới 

đã viết theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh, tăng tính tương tác, hoạt động tích 

cực của học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên và giáo viên với học sinh. Khi thực hiện 

kế hoạch bài học và thực hiện tổ chức các hoạt học cho học sinh giáo viên cần lựa chọn 

phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động sao cho phù hợp.  

Các hoạt động của giáo viên phải hỗ trợ được các hoạt động học của học sinh khi tiếp cận 

với các hoạt động học thông qua hệ thống các câu hỏi gợi mở hoặc các hoạt động mang tính 

tình huống để từ đó giúp học sinh tháo gỡ được các khó khăn và hoành thành được mục tiêu 

đề ra trong hoạt động học. 

Giáo viên cần quan sát và hỗ trợ kịp thời khi học sinh gặp khó khăn, vận dụng các phương 

tiện, trang thiết bị hiện có để hỗ trợ trong quá trình xử lí các tình huống, đặc biệt là dự kiến 

trước được các khó khăn có thể xảy ra đối với học sinh để từ đó chuẩn bị bổ sung và tư vấn 

kịp thời, giúp học sinh có đủ các kiến thức kĩ năng để hình thành và nắm bắt kiến thức mới. 

 Khi chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh phải rõ ràng và phù hợp với khả năng của 

học sinh, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm 

vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng thú nhận thức của học 

sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. 

Tăng cường tính hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời 

những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; không có học sinh bị 

"bỏ quên". 

Giáo viên thao tác cho học sinh báo cáo kết quả và thể hiện sản phẩm thực hành ngay trên 

máy tính của mình qua mạng nội bộ với sự hỗ trợ của phần mềm net of school.  

Khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập cần cho học sinh tự đánh giá, nhận xét về 

quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của học sinh; giáo viên cần chốt các kiến thức mà 

học sinh đã học được thông qua hoạt động. 

Kính mong quý đồng nghiệp chúng ta cùng trao đổi để chuyên đề được hoàn thiện hơn! 

Tân Hội tháng 9 năm 2014 

   TỔ: TOÁN–TIN HỌC 

          NGƯỜI VIẾT 

 

 

 

       Giang Công Biên 

ĐÁNH GIÁ CỦA  BGH 

 ......................................................................................  

 ......................................................................................  

 ......................................................................................  

 ......................................................................................  

 ......................................................................................  

 ......................................................................................  
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MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC 

(Sưu tầm theo tài liệu tập huấn chuyên môn của Bộ GD&ĐT; nguồn sưu tầm trên Internet) 

1. Kĩ thuật “Khăn trải bàn” 

Thế nào là kĩ thuật “khăn trải bàn”?  

Là hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và 

hoạt động nhóm nhằm: 

- Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực 

- Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân HS 

- Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS 

Cách tiến hành kĩ thuật “Khăn trải bàn”  

- Hoạt động theo nhóm (4 người /nhóm)(có thể nhiều người hơn) 

- Mỗi người ngồi vào vị trí như hình vẽ minh họa (xem sơ đồ ở file đính kèm) 

- Tập trung vào câu hỏi (hoặc chủ đề,…) 

- Viết vào ô mang số của bạn câu trả lời hoặc ý kiến của bạn (về chủ đề...). Mỗi cá 

nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút 

- Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, các thành viên chia sẻ, thảo luận và thống nhất 

các câu trả lời 

- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A0) 

Một vài ý kiến cá nhân với kĩ thuật “Khăn trải bàn” 

- Kĩ thuật này giúp cho hoạt động nhóm có hiệu quả hơn, mỗi học sinh đều phải đưa ra ý 

kiến của mình về chủ đề đang thảo luận, không ỷ lại vào các bạn học khá, giỏi. 

- Kĩ thuật này áp dụng cho hoạt động nhóm với một chủ đề nhỏ trong tiết học, toàn thể 

học sinh cùng nghiên cứu một chủ đề. 

- Sau khi các nhóm hoàn tất công việc giáo viên có thể gắn các mẫu giấy “khăn trải bàn” 

lên bảng để cả lớp cùng nhận xét. Có thể dùng giấy nhỏ hơn, dùng máy chiếu phóng lớn. 

- Có thể thay số bằng tên của học sinh để sau đó giáo viên có thể đánh giá được khả năng 

nhận thức của từng học sinh về chủ đề được nêu. 

2. Kĩ thuật “Các mảnh ghép” 

Thế nào là kĩ thuật “Các mảnh ghép”? 

Là hình thức học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm: 

- Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp (có nhiều chủ đề). 

- Kích thích sự tham gia tích cực của HS:  

- Nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác (Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở 

Vòng 1 mà còn phải truyền đạt lại kết quả vòng 1 và hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 2). 

Cách tiến hành kĩ thuật “Các mảnh ghép” 

VÒNG 1: Nhóm chuyên gia 

• Hoạt động theo nhóm 3 đến 8 người [số nhóm được chia = số chủ đề x n (n = 1,2,…)] 

• Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ [Ví dụ : nhóm 1 : nhiệm vụ A; nhóm 2: nhiệm vụ B, 

nhóm 3: nhiệm vụ C, … (có thể có nhóm cùng nhiệm vụ)] 
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• Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, suy nghĩ về câu hỏi, chủ đề và ghi 

lại những ý kiến của mình. 

• Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo mỗi thành viên trong từng nhóm đều trả lời được tất 

cả các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao và trở thành “chuyên gia” của lĩnh vực đã tìm 

hiểu và có khả năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở vòng 2 

VÒNG 2: Nhóm các mảnh ghép 

• Hình thành nhóm 3 đến 6 người mới (1 – 2 người từ nhóm 1, 1 – 2 người từ nhóm 2, 1 – 

2 người từ nhóm 3…). 

• Các câu trả lời và thông tin của vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới chia sẻ đầy 

đủ với nhau. 

• Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu được tất cả nội dung ở vòng 1 thì nhiệm vụ 

mới sẽ được giao cho các nhóm để giải quyết. 

• Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ, trình bày và chia sẻ kết quả. 

Một vài ý kiến cá nhân với kĩ thuật “Các mảnh ghép” 

- Kĩ thuật này áp dụng cho hoạt động nhóm với nhiều chủ đề nhỏ trong tiết học, học sinh 

được chia nhóm ở vòng 1 (chuyên gia) cùng nghiên cứu một chủ đề. 

- Phiếu học tập mỗi chủ đề nên sử dụng trên giấy cùng màu có đánh số 1,2,…,n (nếu 

không có giấy màu có thể đánh thêm kí tự A, B, C, ... . Ví dụ A1, A2, ... An, B1, B2, ..., 

Bn, C1, C2, ..., Cn) 

- Sau khi các nhóm ở vòng 1 hoàn tất công việc giáo viên hình thành nhóm mới (mảnh 

ghép) theo số đã đánh, có thể có nhiều số trong 1 nhóm mới. Bước này phải tiến hành một 

cách cẩn thận tránh làm cho học sinh ghép nhầm nhóm. 

- Trong điều kiện phòng học hiện nay việc ghép nhóm vòng 2 sẽ gây mất trật tự. 

3  Dạy học theo sơ đồ  KWL và bản đồ tư duy 

KWL do Donna Ogle giới thiệu năm 1986, vốn là một hình thức tổ chức dạy học hoạt 

động đọc hiểu. Học sinh bắt đầu bằng việc động não tất cả những gì các em đã biết về chủ 

đề bài đọc. Thông tin này sẽ được ghi nhận vào cột K của biểu đồ. Sau đó học sinh nêu lên 

danh sách các câu hỏi về những điều các em muốn biết thêm trong chủ đề này. Những câu 

hỏi đó sẽ được ghi nhận vào cột W của biểu đồ. Trong quá trình đọc hoặc sau khi đọc 

xong, các em sẽ tự trả lời cho các câu hỏi ở cột W. Những thông tin này sẽ được ghi nhận 

vào cột L. (Trích từ Ogle, D.M. (1986). K-W-L: A teaching model that develops active 

reading of expository text. Reading Teacher, 39, 564-570). 

Mục đích sử dụng biểu đồ KWL(Biểu đồ KWL phục vụ cho các mục đích sau): 

• Tìm hiểu kiến thức có sẵn của học sinh về bài đọc. 

• Đặt ra mục tiêu cho hoạt động đọc. 

• Giúp học sinh tự giám sát quá trình đọc hiểu của các em. 

• Cho phép học sinh đánh giá quá trình đọc hiểu của các em. 

• Tạo cơ hội cho học sinh diễn tả ý tưởng của các em vượt ra ngoài khuôn khổ bài đọc. 
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Sử dụng biểu đồ KWL như thế nào 

3.1. Chọn bài đọc   

Phương pháp này đặc biệt có hiệu quả với các bài đọc mang ý nghĩa gợi mở, tìm hiểu, 

giải thích. 

3.2. Tạo bảng KWL   

Giáo viên vẽ một bảng lên bảng, ngoài ra, mỗi học sinh cũng có một mẫu bảng của các 

em. 

3.3  Đề nghị học sinh động não nhanh và nêu ra các từ, cụm từ có liên quan đến chủ 

đề   

Cả giáo viên và học sinh cùng ghi nhận hoạt động này vào cột K. Hoạt động này kết 

thúc khi học sinh đã nêu ra tất cả các ý tưởng. Tổ chức cho học sinh thảo luận về những gì 

các em đã ghi nhận. 

Một số lưu ý tại cột K 

Chuẩn bị những câu hỏi để giúp học sinh động não. Đôi khi để khởi động, học sinh cần 

nhiều hơn là chỉ đơn giản nói với các em : “Hãy nói những gì các em đã biết về……” 

Khuyến khích học sinh giải thích. Điều này rất quan trọng vì đôi khi những điều các em 

nêu ra có thể là mơ hồ hoặc không bình thường. 

3.4  Hỏi học sinh xem các em muốn biết thêm điều gì về chủ đề   

Cả giáo viên và học sinh ghi nhận câu hỏi vào cột W. Hoạt động này kết thúc khi học 

sinh đã nêu ra tất cả các ý tưởng. Nếu học sinh trả lời bằng một câu phát biểu bình thường, 

hãy biến nó thành câu hỏi trước khi ghi nhận vào cột W. 

Một số lưu ý tại cột W 

Hỏi những câu hỏi tiếp nối và gợi mở. Nếu chỉ hỏi các em: “Các em muốn biết thêm 

điều gì về chủ đề này?” Đôi khi học sinh trả lời đơn giản “không biết”, vì các em chưa có 

ý tưởng. Hãy thử sử dụng một số câu hỏi sau: 

“Em nghĩ mình sẽ biết thêm được điều gì sau khi em đọc chủ đề này?”. Chọn một ý 

tưởng từ cột K và hỏi, “Em có muốn tìm hiểu thêm điều gì có liên quan đến ý tưởng này 

không?” 

Chuẩn bị sẵn một số câu hỏi của riêng bạn để bổ sung vào cột W. Có thể bạn mong 

muốn học sinh tập trung vào những ý tưởng nào đó, trong khi các câu hỏi của học sinh lại 

không mấy liên quan đến ý tưởng chủ đạo của bài đọc. Chú ý là không được thêm quá 

nhiều câu hỏi của bạn. Thành phần chính trong cột W vẫn là những câu hỏi của học sinh. 

3.5  Yêu cầu học sinh đọc và tự điền câu trả lời mà các em tìm được vào cột L  

Trong quá trình đọc, học sinh cũng đồng thời tìm ra câu trả lời của các em và ghi nhận 

vào cột W. Học sinh có thể điền vào cột L trong khi đọc hoặc sau khi đã đọc xong. 

Một số lưu ý tại cột L 

Ngoài việc bổ sung câu trả lời, khuyến khích học sinh ghi vào cột L những điều các em 

cảm thấy thích. Để phân biệt, có thể đề nghị các em đánh dấu những ý tưởng của các em. 
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Ví dụ các em có thể đánh dấu tích vào những ý tưởng trả lời cho câu hỏi ở cột W, với các 

ý tưởng các em thích, có thể đánh dấu sao. 

Đề nghị học sinh tìm kiếm từ các tài liệu khác để trả lời cho những câu hỏi ở cột W mà 

bài đọc không cung cấp câu trả lời. (Không phải tất cả các câu hỏi ở cột W đều được bài 

đọc trả lời hoàn chỉnh). 

3.6. Thảo luận những thông tin được học sinh ghi nhận ở cột L 

3.7  Khuyến khích học sinh nghiên cứu thêm về những câu hỏi mà các em đã nêu 

ở cột W nhưng chưa tìm được câu trả lời từ bài đọc  

4  Kỹ thuật "Động não" 

Động não là một kỹ thuật nhằm huy động những tư tưởng mới mẻ, độc đáo về một chủ đề 

của các thành viên trong thảo luận nhóm. Các thành viên được cổ vũ tham gia một cách tích 

cực, không hạn chế các ý tưởng (nhằm tạo ra “cơn lốc” các ý tưởng). 

Quy tắc của động não: Không đánh giá và phê phán trong quá trình thu thập ý tưởng của 

các thành viên; liên hệ với các ý tưởng đã được trình bày; khuyến khích số lượng các ý tưởng; 

cho phép sự tưởng tượng và liên tưởng. 

5  Kỹ thuật XYZ 

Là một kỹ thuật nhằm phát huy tính tích cực trong thảo luận nhóm. X là số người trong 

nhóm, Y là số ý kiến của mỗi người cần đưa ra, Z là số phút dành cho mỗi người. Ví dụ kỹ 

thuật 635 thực hiện như sau : Mỗi nhóm 6 người, mỗi người viết 3 ý kiến trên một tờ giấy 

trong vòng 5 phút về cách giải quyết một vấn đề và tiếp tục truyền cho người bên cạnh. Tiếp 

tục như vậy cho đến khi tất cả mọi người đều viết ý kiến của mình. Con số XYZ có thể thay 

đổi. 

6  Kỹ thuật “bể cá” 

Là kỹ thuật dùng cho thảo luận nhóm, trong đó một nhóm HS ngồi trước lớp hoặc giữa 

lớp và thảo luận với nhau, còn những HS khác trong lớp theo dõi cuộc thảo luận đó và sau khi 

kết thúc cuộc thảo luận thì đưa ra những nhận xét về cách ứng xử của những HS thảo luận. 

Đây gọi là phương pháp thảo luận “bể cá”, vì những người ngồi vòng ngoài có thể quan 

sát những người thảo luận tương tự như xem những con cá bơi trong một bể cá. Trong quá 

trình thảo luận, những người quan sát và những người thảo luận sẽ thay đổi vai trò cho nhau. 

Câu hỏi dành cho những người quan sát : Người nói có nhìn vào những người đang nói 

với mình không? Họ có nói một cách dễ hiểu không? Họ có để những người khác nói hay 

không? Họ có đưa ra được những luận điểm đáng thuyết phục hay không? Họ có đề cập đến 

luận điểm của người nói trước mình không? Họ có lệch hướng khỏi đề tài hay không? Họ có 

tôn trọng những quan điểm khác hay không? 

7  Kỹ thuật “ổ bi” 

Là một kỹ thuật dùng trong thảo luận nhóm, trong đó học sinh chia thành hai nhóm ngồi 

theo hai vòng tròn đồng tâm như hai vòng của một ổ bi và đối diện nhau để tạo điều kiện cho 

mỗi học sinh có thể nói chuyện lần lượt với các học sinh ở nhóm khác. 

Cách thực hiện: Khi thảo luận, mỗi học sinh ở vòng trong sẽ trao đổi với học sinh đối 

diện ở vòng ngoài, đây là dạng đặc biệt của phương pháp luyện tập đối tác. Sau một ít phút thì 
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học sinh vòng ngoài ngồi yên, học sinh vòng trong chuyển chỗ theo chiều kim đồng hồ, tương 

tự như vòng bi quay, để luôn hình thành các nhóm đối tác mới. 

8  Kỹ thuật tia chớp. 

Là một kỹ thuật huy động sự tham gia của các thành viên đối với một câu hỏi nào đó, hoặc 

nhằm thu thông tin phản hồi nhằm cải thiện tình trạng giao tiếp và không khí học tập trong 

lớp, thông qua việc các thành viên lần lượt nêu ngắn gọn và nhanh chóng (nhanh như tia 

chớp) ý kiến của mình về một câu hỏi hoặc tình trạng vấn đề. 

Quy tắc thực hiện: Có thể áp dụng bất cứ thời điểm nào; lần lượt từng người nói suy nghĩ 

của mình về một câu hỏi đã thoả thuận. Ví dụ: bạn có hứng thú với chủ đề này không?; mỗi 

người chỉ nói ngắn gọn 1-2 câu ý kiến của mình; chỉ thảo luận khi tất cả đã nói xong ý kiến. 

9  Kỹ thuật “3 lần 3”. 

Là một kỹ thuật lấy thông tin phản hồi nhằm huy động sự tham gia tích cực của học sinh. 

 Cách làm như sau: Học sinh được yêu cầu cho ý kiến phản hồi về một vấn đề nào đó 

(Nội dung thảo luận, phương pháp tiến hành thảo luận ...); mỗi người cần viết ra : 3 điều tốt, 3 

điều chưa tốt, 3 đề nghị cải tiến. Sau khi thu thập ý kiến thì xử lý và thảo luận về các ý kiến 

phản hồi. 

 10  Lược đồ tư duy( Sơ đồ)  

 Khái niệm 

 Lược đồ tư duy (còn được gọi là bản đồ khái niệm) là một sơ đồ nhằm trình bày một cách 

rõ ràng những ý tưởng mang tính kế hoạch hay kết quả làm việc của cá nhân hay nhóm về 

một chủ đề. Lược đồ tư duy có thể được viết trên giấy, trên bản trong, trên bảng hay thực hiện 

trên máy tính.  

 Cách làm 

• Viết tên chủ đề ở trung tâm, hay vẽ một hình ảnh phản ánh chủ đề. 

• Từ chủ đề trung tâm, vẽ các nhánh chính. Trên mỗi nhánh chính viết một khái niệm, 

phản ánh một nội dung lớn của chủ đề, viết bằng CHỮ IN HOA. Nhánh và chữ viết trên 

đó được vẽ và viết cùng một màu. Nhánh chính đó được nối với chủ đề trung tâm. Chỉ sử 

dụng các thuật ngữ quan trọng để viết trên các nhánh. 

• Từ mỗi nhánh chính vẽ tiếp các nhánh phụ để viết tiếp những nội dung thuộc nhánh 

chính đó. Các chữ trên nhánh phụ được viết bằng chữ in thường. 

• Tiếp tục như vậy ở các tầng phụ tiếp theo.  

 Ứng dụng của lược đồ tư duy 

 Lược đồ tư duy có thể ứng dụng trong nhiều tình huống khác nhau như: 

• Tóm tắt nội dung, ôn tập một chủ đề; 

• Trình bày tổng quan một chủ đề; 

• Chuẩn bị ý tưởng cho một báo cáo hay buổi nói chuyện, bài giảng; 

• Thu thập, sắp xếp các ý tưởng; 

• Ghi chép khi nghe bài giảng.  
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 Ưu điểm của lược đồ tư duy 

• Các hướng tư duy được để mở ngay từ đầu; 

• Các mối quan hệ của các nội dung trong chủ đề trở nên rõ ràng; 

• Nội dung luôn có thể bổ sung, phát triển, sắp xếp lại; 

• Học sinh được luyện tập phát triển, sắp xếp các ý tưởng. 


